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   MĚSTYS  NOVÝ HRÁDEK 
     Náměstí 28, 549 22 Nový  Hrádek 

 

        S O U H R N   U S N E S E N Í 
z 6. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 23.3.2011 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 6 - 14/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 23.3.2011 v tomto rozsahu:  
 
1) Zahájení 
2) Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
3) Schválení (případné doplnění) programu,   
4) Kontrola úkolů z minulých jednání 
5) Změna dodavatele elektrické energie 
6) Vyjádření k projektům fy Velos k územnímu řízení 
7) Dohoda o kolektivním členství s Krajským sdružením hasičů KHK 
8) Doplnění zřizovací listiny MŠ 
9) Přerozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2010 
10) Soutěž vesnice roku 2011 – podání přihlášky 
11) Žádosti o odkoupení a směnu pozemků 
12) Rozpočtová opatření za 1. čtvrtletí 2011 
13) Pronájem plochy reklamního panelu 
14) Poskytnutí peněžitého daru 
15) Došlá pošta 
16) Informace o činnosti městyse 
17) Diskuze 
 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 6- 15/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje od 1.7.2011 změnu dodavatele elektrické energie a ukládá starostovi 
 1) k 30.6.2011 ukončit smlouvu na dodávku elektřiny s firmou ČEZ Prodej, s.r.o. 
 2) od 1.7.2011 uzavřít dohodu s firmou Centropol Energy, a.s.  
 
 
K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 6- 16/2011 
ZM Nový Hrádek souhlasí se záměrem výrobního družstva Velos Nový Hrádek, týkající se rozšíření 
výrobních a skladovacích prostor v provozovnách Nový Hrádek na st.p.č. 362/1; 362/2; 362/3 a p.p.č. 
1737 a 1631/2, dále v Novém Hrádku – Doly na st.p.č. 300/1 a p.p.č. 1190/14 vše v k.ú. a obci Nový 
Hrádek. Podmínkou je dodržení  předložené projektové dokumentace zpracované Ing.Arch. 
Stanislavem Duroněm s  podmínkou, že nadzemní část stavby umístěné v Novém Hrádku bude 
nejméně o 0,5 m nižší oproti uvedenému projektu a povrchová úprava stavby (především barva 
střechy a obvodového pláště) bude provedena se souhlasem městyse Nový Hrádek. ZM dále souhlasí 
se vstupem na sousední pozemky výstavbou dotčené, které jsou v majetku městyse. Zaměstnanci 
Velosu, kteří budou pracovat přímo v Novém Hrádku, budou mít možnost parkování na parkovištích 
v majetku městyse. Při výstavbě a při provozu v nově vybudovaných prostorách je počítáno 
s nárůstem kamionové dopravy. 
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K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 6- 17/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření dohody 02-KSH o Kolektivním členství městyse Nový Hrádek 
ve Sdružení Čech, Moravy a Slezska, Krajském sdružení hasičů Královéhradeckého kraje a pověřuje 
starostu podpisem dohody. 

 
K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 6- 18/2011 
ZM Nový Hrádek souhlasí s návrhem doplnění zřizovací listiny MŠ, které se týká rozšíření stravování 
cizích strávníků (občanů Nového Hrádku) jako vytvoření podmínek pro rozvoj sociální péče podle        
§ 35, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.   

 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 6- 19/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2011 a uhrazení registračního 
poplatku ve výši   1 530,- Kč na účet SPOV číslo 1931013349/0800 u České spořitelny, a.s., pod 
VS 1111. 
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 6- 20/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje směnu těchto nemovitostí: části pozemku p.p.č. 1659 (dle GP č. 573-
50/2010 vypracovaný Ing. Petrem Kotvou se jedná o díl „d“ pozemku p.p.č. 1659 o výměře 110 m2)  
ve vlastnictví městyse za část pozemku p.p.č. 784/1 (dle GP č. 573-50/2010 vypracovaný Ing. Petrem 
Kotvou se jedná o pozemek p.p.č. 784/3 o výměře 33 m2) ve vlastnictví manželů Antonína a Aleny 
Hartmanových, vše v k.ú. Nový Hrádek s tím, že doplatek za rozdíl směňovaných nemovitostí o 
velikosti 77 m2 ve výši 3.850 Kč ( 50 Kč/m2) uhradí manželé Hartmanovi a návrh na vklad práva do 
KN uhradí každá strana jednou polovinou. 
 
K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 6- 21/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za I. čtvrtletí 2011, které jsou  přílohou zápisu pod č. 
ZM 6 – 21/2011 
 
K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 6- 22/2011 
ZM schvaluje smlouvu o pronájmu plochy pro umístění reklamního panelu za účelem reklamy firmy 
VAK Náchod,  a.s.  při akcích  pořádaných městysem a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 6- 23/2011 
ZM schvaluje poskytnutí peněžitého daru pozůstalé vdově po PhDr. Ladislavu Hladkém, CSc. paní 
Mgr. Elišce Hladké z Hronova ve výši 2500,- Kč a ukládá úřadu městyse připravit darovací smlouvu. 
 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 21.10 hod. 
 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc.Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 


